
1. Dokumentus var iesniegt elektroniski: 

LSFP sporta speciālistu sertifikācijas sekretariāts dokumentus elektroniski pieņems, ja visi 
nepieciešamie dokumenti (atbilstoši MK 26.01.2010. noteikumiem Nr. 77) tiks iesniegti parakstīti ar 
visu nepieciešamo personu drošu elektronisko parakstu, nosūtot tos uz e-pastu: 
sertifikacija@lsfp.lv.  

 
Jūsu informācijai dokumentu saraksts un kārtība, kādu personu elektroniskie paraksti ir 
nepieciešami: 

 Iesniegums* 

 Atzītās sporta federācijas atzinums** 

 Ģimenes ārsta izziņa* 

 Izglītību apliecinoši dokumenti* 

 Profesionālās pilnveides izglītības dokumenti/tālākizglītības dokumenti* 

 Profesionālās darbības pārskats par pēdējiem 5 gadiem*** 

 Dokuments, kas apliecina, ka veikta samaksa par pakalpojumu 

*Dokuments ir derīgs un tiks pieņemts tikai ar sertificējamā sporta speciālista drošu 
elektronisko parakstu; 
**Dokuments ir derīgs un tiks pieņemts tikai ar attiecīgā sporta veida atzītās sporta 
federācijas paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu; 
***Dokuments ir derīgs un tiks pieņemts tikai ar attiecīgā darba devēja un sertificējamā sporta 
speciālista drošu elektronisko parakstu. 

2. Dokumentus var iesniegt drukātā veidā: 

Ja nav iespējams izmantot drošu elektronisko parakstu, tad dokumentus, adresējot tos LSFP 
Sporta speciālistu sertifikācijas komisijai: 

1. var ievietot tos LSFP pastkastītē Grostonas ielā 6B, Rīgā (Rimi Olimpiskā centra biroju korpusa 
1.stāvā) 

2. var sūtīt arī pa pastu uz LSFP biroja adresi: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 

Jūsu informācijai dokumentu saraksts un iesniegšanas kārtība: 

 Iesniegums* 

 Atzītās sporta federācijas atzinums* 

 Ģimenes ārsta izziņa* 
 Izglītību apliecinoši dokumenti** 

 Profesionālās darbības pārskats par pēdējiem 5 gadiem* 

 Profesionālās pilnveides izglītības dokumenti/tālākizglītības dokumenti** 

 Dokuments, kas apliecina, ka veikta samaksa par pakalpojumu 

* Dokumentu jāiesniedz oriģinālā formātā 

** Kopijas apstiprina pats sertificējamais sporta speciālists. Apliecību kopijām ir jābūt 
apstiprinātām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.  558. 
Dokumenta apliecinājuma uzrakstu izvieto dokumenta beigās, uzreiz aiz pēdējā rekvizīta. 
  Dokumenta kopijas apliecinājuma tekstā ietver:  

 vārdus “Kopija pareiza”; 
 personisko parakstu un tā atšifrējumu; 
 personas kodu; 
 apliecinājuma datumu. 

Dokumentu veidlapas pieejamas šeit – https://lsfp.lv/sertifikacija/dokumenti. 
Papildus informācija, zvanot +371 68622302. 
 

https://lsfp.lv/sertifikacija/dokumenti

